
 
 

  چه نيازی مجاهدين را به مرتجع ناميدن کمونيستها وا ميدارد؟
  

اصطالح انقالب ايدئولوژيک در سازمان مجاهدين از قرار در برخورد مجاهدين ه با ب
 همانطور که آقای رجوی گفته اند .رخ داده است" انقالبی"با سازمانهای انقالبی نيز 

است و هر کس به " انقالب"اين روزها در سازمان مجاهدين همه جا صحبت از 
را نبايد " انقالب"ديگری ميرسد از او ميپرسد که آيا دچار انقالب شده ای؟ البته اين 

با انقالب برعليۀ سلطۀ امپرياليسم و بورژوازی وابسته و رژيم منفور جمهوری 
رهبری "که تنها شايسته " نوين"است از نوع " انقالبی" اين .اسالمی يکسان گرفت

" افتضاح ايدئولوژيک"هرچه زمان ميگذرد و هرچقدر . اهدين ميباشدمج" نوين
مجاهدين ابعادش بيشتر رو ميشود، به همان نسبت نيز از جمله، ماهيت برخوردهای 

با جريانها و سازمانهای انقالبی و مترقی بيشتر آشکار " رهبری نوين"مفتضحانه 
وش گذاشتن بر تضادهای باصطالح انقالب ايدئولوژيک کذائی که برای سرپ. ميشود

درونی و الپوشانی شکست ها و در نتيجه تحکيم رهبری ضرورت يافت، حال در 
آمدن برای " کرشمه"ادامه منطقی خود بوسيله ای برای تخطئه کمونيستها و در نتيجه 

محافل ضد کمونيستی آمريکايی و اروپائی نيز تبديل شده است و يا حداقل اين استفاده 
در بر دارد آخر در مجاهدين همه چيز در حال انقالب " هبری نوينر"را نيز برای 

با اين روال مجاهدين نشان ميدهند که در واقع دچار چه ! است حتی خود انقالب
  .افتضاح عجيبی شده اند

 تحت عنوان ۶۴اخيرًا سازمان مجاهدين در يکی از گفتارهای راديوئی خود در آذرماه 
شری خمينی، سلطنت طلبان و مرتجعين چپ نما تفسير مواضع مشترک رژيم ضد ب"

بدون احساس کمترين شرمی مواضع " عليه صلح و سياست صلح طلبی مجاهدين
هواداران چريکهای فدائی خلق را با مواضع امينی اين نوکر سر سپرده آمريکا 

منظور مالقات رجوی با طارق عزيز (اين اقدام انقالبی : "همرديف دانسته و ميگويد
، از طرف رژيم خمينی يعنی ضد انقالب غالب و همچنين وا مانده های سياسی )ميباشد

که جز آب به آسياب خمينی ريختن کسب و کار ديگری نداشته و ندارند و متحدين 
عينی و عملی خمينی بر عليه مجاهدين و انقالب نوين ايران هستند با خشمی بالدرنگ 

" تيغ کشی"و در ادامه مطلب ضمن "  گرديداما قابل پيش بينی و کامًال قابل فهم مواجه
و يا بزبان فرهنگ دچار انقالب شده مجاهدين تيغ کشی (بروی سازمانهای مختلف 

چندی بعد نيز جماعتی موسوم : "ميگويد") طيف رنگارنگ مرتجعين چپ نما"بروی 
 بهمن در آمريکا هوادار چريکهای فدائی خلق نيز امام گونه ١٩به سازمان دانشجوئی 

جاهدين را دست پرورده امپرياليستها ناميد و نوشت اين نوع حرکات بخصوص در م
حال حاضر که امپرياليستها به دنبال پروراندن آلترناتيوی نظير رژيم خمينی و استفاده 

و " از آنها در مواقع الزم هستند برای جنبش بيش از هر چيز ديگری خطرناک است



چرا و چگونه درمورد : "لذکر سئوال می کنندسپس مجاهدين در تفسير راديوئی فوق ا
صلح، ضد انقالب غالب و مغلوب و طيف رنگارنگ مرتجعين چپ نما و متحدين 
عينی و عملی خمينی و ضد انقالب مغلوب بر عليه مجاهدين و انقالب نوين مردم 
ايران در برابر شورای ملی مقاومت بعنوان تنها جانشين ملی و دمکراتيک رژيم 

با اين افاضات، انقالب کرده هائی که از قرار ". سو و هم جهت ميشوندخمينی هم
معلوم آتش انقالب ايدئولوژيک باعث از بين رفتن پرنسيبهای سياسی آنها شده است، 

برای اينکه نيت . عليه چريکهای فدائی خلق و هواداران آنها لشکرکشی می کنند
  : کات زير توجه کنيممجاهدين از اين لشکرکشی آشکارتر شود الزمست به ن

نکته اول اينکه در اعالميه مورد استناد مجاهدين بهيچوجه سازمان مجاهدين دست 
اين نوع حرکات "ستها ناميده نشده است و هرگز چنين جمله ای که يپرورده امپريال

برای جنبش بيش از هر چيز ديگری خطرناک ) مالقات رجوی با طارق عزيز(
  .شده است، در آن اعالميه قيد ن"است

ثانيًا سازمان مجاهدين از مواضع چريکهای فدائی خلق و بالطبع هواداران آنها در 
مورد خود بخوبی آگاهند و رجوع آنها به آرشيو اعالميه های هواداران چريکها در 
آمريکا در سه سال پيش، جز برای جستجوی جمله ای که بتوانند با استناد به آن به 

آنها خيلی خوب ميدانند که مواضع ما . ازند نبوده استتخطئه مواضع چريکها بپرد
. بهيچوجه حاکی از آن نيست که سازمان مجاهدين دست پرورده امپرياليستها ميباشد

حال بايد پرسيد چه نيازی سازمان مجاهدين را به وارونه جلوه دادن مواضع چريکها 
ست که رهبری نوين و هوادارانشان در مورد خود وا داشته است؟ آنچه روشن است اين

پس ازآن افتضاح ايدئولوژيک که آنها را به برداشتن قدمهای هر چه سريعتری در 
طيف "نزديکی با محافل گوناگون امپرياليستی رهنمون شده است، نيازمند تکميل 

در واقع رهبری نوين بايد همه نيروهای . بوده است" رنگارنگ مرتجعين چپ نما
بخواند تا بتواند ... نی و عملی خمينی و ضد انقالب و درون جنبش خلق را متحدين عي

در نزد نيروهای آن سوی جبهه يعنی همان ضد انقالبيون و مرتجعين مقبوليت بيابد 
از اين قماش در شيوه برخورد با گروهها و سازمانهای انقالبی و " نوآوريهائی"البته 

ی نوين برای مترقی در حرکت کنونی مجاهدين شگفت آور نيست چرا که رهبر
  .)١(ماستمالی کردن اشتباهات و شکستهای خود نيازمند توجيهات زيادی است

و قطع همکاری با " شورا شکنی حزب دمکرات"و جدائی بنی صدر، " ميثاق"گسست 
و " تنها آلترناتيو و بديل انقالبی ممکنه"بعنوان " شورا"اين حزب و در نتيجه تالشی 

دين، پس از يک دوره مبارزات خونين برای به ثمر تبديل آن به شورای مقاومت مجاه
مورد نظر مجاهدين که عليرغم دادن هزاران شهيد " قيام مسلحانه شهری"رساندن 

اگرچه اساسًا برای تحقق خواستهائی در حد خواستهای (، بوقوع نپيوست )اسير(
ی ، آن پله هائی را تشکيل ميداد که رهبر)مجاهدين ضرورتی به چنين قيامی نيست

                                                 
ها "مهندس بازرگان"ها و "بهشتی"اين هشدار بايد به مجاهدين و آقای رجوی داده شود که در اين زمينه تا آنجا پيش نروند که همچون .  ١

  .عامل اصلی شکستهای خود را کمونيستها قلمداد کنند



مجاهدين پس از گذار از آنها امروز به چنان درجه ای سقوط کرده است که برای 
انکار شکستهايش و اثبات خودش ملزم به انکار و نفی همه چيز و همه کس و حتی 

انگيزه و جوهر واقعی شيوه های زشت برخورد اين سازمان در . واقعيات گشته است
 تمام آنها با رژيم وابسته به امپرياليسم حمله به سازمانهای انقالبی و يک کاسه کردن

اگر کمی به گذشته باز گرديم . جمهوری اسالمی قطعًا از همين شکستها نشأت ميگيرد
افتضاح "ميبينيم که برخورد خط دهندگان سازمان مجاهدين بخصوص بعد از 

جلوگيری از رشد بی ثباتی و بحران  تحديد و کذائی که اساسًا برای" ايدئولوژيک 
احتمالی بدان مبادرت " انشعاب"و " شقه شدن"ون صفوف خودشان و بالنتيجه در

آنها در درون .  اساسًا در جهت عدم تحمل هرگونه انتقادی پيش ميرود)٢(ورزيدند،
سازمان خودشان با سرکوب شديد مخالفين و استفاده از زندانها و شيوه هائی که تنها از 

ر مبادرت نمودند و در خارج سازمان نيز با رژيمهای سرکوبگر ساخته است به اين ام
طيف "، "خمينی پسندانه"يک کاسه کردن همه سازمانهای انقالبی و مترقی تحت نام 

  .به تخطئه همه پرداختند" رنگارنگ مرتجعين چپ نما
تا انتشار " افتضاح ايدئولوژيک"در طول اين روند و بطور مشخص، از اعالم 

ون جنبش نسبت به اين امر، مجاهدين نشان دادند که نظرات سازمانها و جريانهای در
نه تنها تاب و تحمل شنيدن کوچکترين انتقادی نسبت به عملکردها و سياستهای اتخاذ 
شده از جانب خويش را ندارند، بلکه مصممند به هر صورت ممکنه سيمای منتقدين 

 يکسو و تمامی از اين به بعد هواداران مجاهدين از. انقالبی را نيز لجن مال کنند
سازمانها و گروهها از سوی ديگر می بايست بدانند که سازمان مجاهدين و 

بوده و " صورت مسئله انقالب ايران"سياستهايش مرکز عالم و يا به قول خودشان 
معيار انقالبی و ضد انقالبی بودن سايرين نيز نه موضع گيری و عمل آنها نسبت به 

نظام امپرياليستی موجود، بلکه شيوه نگرش اين رژيم ضد خلقی جمهوری اسالمی و 
هر آنکس که به سياستهای سازمان مجاهدين تمکين . جريانات به مجاهدين ميباشد

جای " انقالب نوين"نموده و بر آنها صحه بگذارد در جبهه ضد رژيم و در صفوف 
حد جبهه نا مت"در " اضداد مجاهدين"دارد و در غير اينصورت با عنوان پر طمطراق 

پشت جبهه "و " متحدين عينی ارتجاع حاکم"قرار ميگيرد و " ارتجاع و ضد انقالب
بدين ترتيب معلوم ميشود که بر اساس معيارهای . تلقی ميشود" رژيم خون آشام خمينی

خرده ريز و " شخصيت"به جز چند " صورت مسئله انقالب ايران"اين باصطالح 
جز مجاهدين در صف انقالب جائی خودشان امروزه هيچ جريانی " دست پرورده"

آن با صرف مقادير " رهبری نوين"؟ و بدينگونه است که سازمان مجاهدين و !!ندارد
                                                 

به تدريج از هم پاشيد و جريانات ريز و درشتی " تنها جانشين ملی و دمکراتيک رژيم خمينی"ملی مقاومت يا بقول مجاهدين شورای . ٢
که صدای انفجارهای مجاهدين در تهران آنها را از خود بيخود کرده بود کم کم بر خود مسلط شدند و ديدند چشم اندازهائی که مجاهدين 

د، متحقق نشد و در نتيجه هر يک راه خود را پيش گرفتند و به همين دليل بود که در يک پروسه با خروج برای آنها تصوير کرده بودن
اين جدائی ) توفان(ماسالی، اتحاديه کمونيستها، پاک دامن، بنی صدر و حزب دمکرات و شورای متحد چپ و سرانجام حزب کار ايران 

بنابراين ميبايست چاره ای " رجوی تنهاست"ده بود آقای ابريشم چی فرياد برآورد اوضاع در جهتی پيش ميرفت که چيزی نمان. تکميل شد
واقعيت "بود که بمثابه کوششهای مرتجعانه خرده بورژواهای واهمه زده برای گريز از يک " انقالب ايدئولوژيک"چاره در . انديشيد
  . شکل گرفت" مخوف



تنها آلترناتيو و بديل انقالبی "معتنابهی بی پرنسيبی به همگان نشان ميدهد که اين 
 بر بستر چنان برنامه ای برای حکومت آينده اش و اتخاذ چنين" ممکنه بعد از خمينی

و همچنين " خالء قدرت"برای پر نمودن " باال"شيوه هائی برای کسب قدرت از 
 تازه در –اعمال اينگونه شيوه های برخورد با ساير سازمانها و گروههای انقالبی 

 اگر روزی و روزگاری بر اثر تغييرات و –شرايطی که هنوز بقدرت نرسيده اند 
شود فردا " تفويض"ه احتماًال به آنها تحوالت احتمالی، اهرمهای قدرت و حکومت آيند

و چگونه برخورد خواهند کرد، " قاطعيت"با مخالفين خويش با چه درجه ای از 
ملت آنهم تا مرز " آحاد"برای کليه " تضمين آزادی"روشن است که با اين اوصاف 

در جمهوری دمکراتيک اسالمی مجاهدين چه مفهوم عملی خواهد " قيام مسلحانه"
" رهبری نوين"يقت جائيکه امروز نزديکی هر چه بيشتر مجاهدين تحت داشت در حق

با محافل گوناگون امپرياليستی چنين نتيجه ای ببار آورده است، روشن است که فردا با 
احتمالی قدرت از طرف امپرياليسم به آنها چه بر سر توده ها و نيروهای " تفويض"

  . انقالبی خواهد آمد
کمی تعمق در اين مسئله که طراحان معيار جديد انقالب و ضد انقالب در فرهنگ 
کنونی مجاهدين، بر پايه چه استداللی و با اتکاء به کدامين مبانی به لجن مالی تصوير 

امروزه تمام . انقالب و جريانات انقالبی پرداخته اند نيز خالی از لطف نيست
 از نشريه گرفته، راديو، مواضع و نظرات بلندگوهای رنگارنگ تبليغاتی مجاهدين

مطرح شد سازمانهای انقالبی را نسبت به عملکردهای سازمان مجاهدين در رابطه با 
 مسئله جنگ ايران و عراق و باصطالح صلح طلبی مجاهدين و –حداقل دو مسئله 

 را مقياس سنجش های خاص خود قرار داده و با حرارت به –" انقالب ايدئولوژيک"
آنها بريده هائی از مجموعه نظرات و ديدگاهها و . يدن و نفی تمامی آنها مشغولندکوب

انتقادات جريانات انقالبی را جدا ساخته و با قرار دادن اين مواضع و نظرات در کنار 
نظرات دارودسته سلطنت طلبان از يکطرف و چيدن چند سطر از خزعبالت نشريات 

و با يک جمعبندی ابلهانه و مقايسه سطحی و جرايد رژيم ضد خلقی از طرف ديگر 
تمامی اين : بعضی تشابهات صوری فيمابين به نادرست ترين وجهی نتيجه ميگيرند که

، "چپهای وطنی"و " مرتجعين چپ نما و مدعيان دروغين رهائی طبقه کارگر"
" جبهه نا متحد ارتجاع و ضد انقالب"بوده و در " اضداد مجاهدين و انقالب نوين"

ميباشند " پشت جبهه رژيم خون آشام خمينی"و " متحدين ارتجاع حاکم" داشته و قرار
جزء وامانده های سياسی هستند که جز آب به آسياب خمينی ريختن کسب و کار "و يا 

ديگری نداشته و ندارند و متحدين عملی خمينی بر عليه مجاهدين و انقالب نوين ايران 
  ".هستند

با مسائل " رهبری انقالب نوين"ک و شيوه برخورد جديد اين تمام در! مشاهد ميکنيد
بديهيست که اين شيوه برخورد در شکل و . انقالب و سازمانهای درون اين صف است

محتوای خود چيزی جز کوشش برای لجن مال کردن چهره انقالبيون و فرهنگ 
ف اراجي"انقالبی و به عبارت دقيقتر و به زبان مرسوم خود آقايان جز يک مشت 



بيشتر نبوده و نيست که تنها نتيجه عمليش مخدوش کردن " رذيالنه و ضد انقالبی
  .صف انقالب و ضد انقالب ميباشد

  
ما خود را از توضيح چگونگی برخورد با مسائل و اختالفات طبيعی موجود در بين 
نيروهای درون جنبش و ذکر اصول اوليه و انقالبی حاکم بر روابط بين سازمانهای 

برای مجاهدين بی نياز ميبينيم و فکر ميکنيم مجاهدين بر اين اصول و سنتهای مترقی 
انقالبی که حاکم بر تمامی جنبشهای انقالبی خلقها در سطح جهان ميباشد بخوبی آگاهند 

با اينحال ما برآنيم که . و اتفاقًا در زير پا گذاشتن اين اصول آگاهانه عمل ميکنند
های غير انقالبی برخورد برحذر داريم و به آنها مجاهدين را از تمسک به شيوه 

دم ميزد و فريبکارانه " اتحاد نامقدس سرخ و سياه"يادآوری کنيم که نه شاه که دائمًا از 
در تبليغاتش کمونيستها را در کنار مرتجعين قرار ميداد و نه خمينی که چريکهای 

اين تبليغات رياکارانه خود قلمداد کرد در " نوکر آمريکا و ضد انقالبی"فدائی خلق را 
به جائی نرسيدند، توده های آگاه خلقهای ايران همه آن خزعبالت را شنيدند ولی هرگز 

بنابراين مجاهدين نبايد پا در جای . مهرشان به چريکها کم نشد که زيادتر نيز گرديد
ی پای آن مرتجعين بگذارند و بهتر است بيش ازاين در جاده ای قدم نگذارند که حاصل

کافی است ما نيز لحظه ای تمام پرنسيبهای انقالبيمان را به . جز رسوائی در بر ندارد
کنار بگذاريم و بخواهيم به شيوه سفسطه جويانه شما استدالل کرده و قضاوت کنيم، 
ه مطمئن باشيد که حرفهای بيشتری و با زمينه ای مادی تر خواهيم داشت که ب

 و عملی خمينی و ضد انقالب مغلوب و غالب و اصطالح نشان دهد شما متحدين عينی
بدون آنکه در اين راه احتياج داشته باشيم به دروغهائی که ادبيات کنونی . هستيد... 

مجاهدين مشحون از " پر افتخار"مجاهد در محق نشان دادن تمام گذشته و حال 
سم از آنجا بله شاه و خمينی بعنوان سگان زنجيری امپريالي. )٣(آنهاست، توسل بجوئيم

که به درجه قاطعيت و عزم آهنين چريکهای فدائی خلق در سرنگونی نظام منحط 
پس اگر مجاهدين . سرمايه داری وابسته ايران آگاه بودند، ما را ضد انقالب خوانده اند

نيز چريکهای فدائی خلق را ضد انقالب ميخوانند، طبق استدالالت خودشان بايد 
 نيز در کنار شاه و خمينی قرار گرفته ايد و بزبان پذيرفت، بی هيچ تعارفی شما

و هم داستان خمينی شده ايد و اگر به اين ... خودتان اکنون متحد بالقوه و بالفعل و 
بخواهيم پيش برويم ) باز تأکيد ميکنيم به سياق مجاهدين و طبق استدالالت آنها(سياق 

  راتيک اسالمی سالهاست نه آيا نميتوان گفت که مجاهدين با دادن شعار جمهوری دمک
  

                                                 
از جمله گناهانی که برای دولت موقت و نخست وزير آن ميشمرند اصرار : "ويدميگ" انقالب در دو حرکت"مهندس بازرگان در کتاب . ٣

حقيقت قضيه اين است که اصطالح جمهوری . بر عنوان جمهوری دمکراتيک اسالمی بجای جمهوری اسالمی، عليرغم نظريه امام بود
نه "با قيد " جمهوری اسالمی"بت به تعبير ساده  مطرح شود و امام اعالم نظر نس۵٨دمکراتيک اسالمی، قبل از آنکه در رفراندوم سال 

  .بنمايند، در اساسنامه مصوب شورای انقالب آمده بود و مرحوم دکتر بهشتی عالقمند و مدافع آن بود" يک کلمه بيشتر و نه يک کلمه کمتر



در کنار مهندس بازرگان ها و بهشتی ها که در درون صف آنها قرار ميگيرند، و نه 
اگر مجاهدين به خود جرأت    ) ٤(.متحد بالقوه آنها که جزئی از آنها بايد تلقی شوند

ميدهند با توسل به سفسطه و با عوامفريبی کودکانه به هتاکی و فحاشی در مورد 
ای انقالبی دست بزنند و به نيروئی مثل چريکهای فدائی خلق و هواداران نيروه

، "پشت جبهه رژيم خون آشام خمينی"، "وامانده سياسی"نظير " الطائالتی"صادقشان 
خود را در زير پا " نبوغ"تنها ) ؟(!نسبت دهند ... " متحدين عينی ارتجاع حاکم و "

بات ميرسانند و در عين حال نشان ميدهند که نهادن تمام پرستيژها و سنن انقالبی به اث
تا چه حد از مجاهدين اوليه فاصله گرفته و چگونه دستاوردهای حرکت آن قهرمانان 
را که در فضای اختناق و سرکوب آريامهری با خون خود پايه های رشد سازمان 

در اگر شاه اين سگ زنجيری امپرياليسم . مال ميکنند مجاهدين را بنا نهادند، لگد
دم ميزد و در همان زمان " اتحاد نامقدس سرخ و سياه"دستگاه های تبليغاتيش مرتبًا از 

مجاهدين قهرمانی چون حنيف نژادها و رضائی ها اعالم ميکردند که مارکسيسمی را 
که عليه ستم و استثمار مبارزه ميکند به اسالم آريامهری ترجيح ميدهند و در آنزمان 

مسلمان انقالبی با همان گلوله ای بشهادت "ن واقعيت که مجاهدين خلق با بيان اي
چوبه تيرباران از خون همه شهيدان انقالبی خلق "و " ميرسد که مارکسيست انقالبی

زيرا هر دو آنها با يک شمشير "و " رنگين است... چه مسلمان و چه مارکسيست و 
را " انقالبگوهر يک وحدت واقعی در صفوف "، ..." ضد انقالب –روبرو هستند 

سخنانی از " (اين وحدتی است در ميدان نبرد"تحکيم ميکردند و اذعان ميداشتند که 
  ).۵٢بيانيه سازمان مجاهدين خلق سال 

يعنی آقای رجوی و همدستانش با وقاحت " انقالب نوين" "رهبری نوين"ولی امروز 
بيون راستين تمام نه تنها جالدانی همچون بنی صدر و کندی و ملک حسين را به انقال

متحد عملی "و " مرتجعان چپ نما"ترجيح ميدهند، بلکه همين انقالبيون را به اسم 
گوهر يک "ميخواند و به اين ترتيب نشان ميدهد که نه تنها ديگر به " رژيم خمينی

اعتقادی ندارد بلکه وحدت مورد نظر او نه با " وحدت واقعی در صفوف انقالب
قابل تحقق " باال"و زد و بند از " ديپلماسی"ها و در ميدان انقالبيون که با جالدان خلق

  .است
خود با ضد " اتحادهای"برای سرپوش گذاشتن به " رهبری نوين"آيا براستی 

انقالبيون، جالدانی چون کندی ها و ملک حسين ها و بنا به الزامات چنين اتحادهائی 
ارند ضد انقالبی و متحد نيست که امروز هر آن نيروئی را که در صف انقالب قرار د

  عينی و ضد انقالب غالب و مغلوب ميخواند؟
  ١٣۶۴دی ماه 

 
                                                 

ين در فرانسه اينطور وانمود ميسازد برای هواداران مجاهد" انقالب ايدئولوژيک"رانيهای خود راجع به نآقای ابريشمچی در سلسله سخ. ۴
دچار آن : "يا ميگويد!! را شکستند" دگم خمينی"و " طلسم دعاوی مربوط به ضد امپرياليست بودن"که گويا اين مجاهدين بودند که 

عرب و عجم و شوونيسم مبتذلی که مدعيان کاذب ميهن پرستی در باتالق آن فرو ميروند و داد و بيداد راه مياندازند و عربده مضحک 
  )تأکيد از ماست". (نشده ايمعراق و ايران را سر ميدهند و سپس در همين راستا همدست خمينی ميشوند و ايران و ايرانی را بر باد ميدهند 


